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بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة األراضي 
الرقم: 111/ق/2012
التاريخ: 2012/10/14

إعالن لتسجيل أموال غير منقولة
تسجياًل جديدًا صادر عن دائرة تسجيل أراضي رام الله

بشأن معاملة التسجيل الجديدة رقم: 111/ق/2012
غير  المال  لتسجيل  الله  رام  أراضي  تسجيل  دائرة  إلى  طلب  تقدم  أنه  العموم  الطالع  يعلن 
المنقول المبينة أوصافه وحدوده ومساحته بالجدول أدناه تسجياًل جديدًا وعلى كل من يدعي 
بحق التصرف أو المنفعة أو الملكية أو التعدي على حقوقه أن يتقدم باعتراضه الخطي إلى 
في  اإلعالن  هذا  نشر  تاريخ  من  يومًا  عشر  خمسة  مدة  خالل  الله  رام  أراضي  تسجيل  دائرة 

الصحف اليومية المحلية.
الجدول

1 - اسم وعنوان طالب التسجيل:  أحمد محمد العبد سمارة.
2 - اسم المدينة أو القرية: بلعين.

3 أ– اسم موقع األرض: العقبة   ب – نوع األرض: ميري .
4-  رقم الحوض: 2     رقم القطعة 35 بموجب قيود المالية.

5 – المساحة بموجب قيود المالية:   م2        د 
ـــ         4                

م2      د  6 – المساحة بموجب المخطط:        
2       693    
حصة    من    حصة 7- الحصص المطلوب تسجيلها:   

كاماًل    
8 –  الحدود بموجب المخطط: 

• شمااًل: علي يوسف سمارة + عبد الجبار يوسف سمارة.
• جنوبًا:  جمال برناط + ورثة ابراهيم هاشم. 

• شرقًا: شارع اسفلت + جمال برناط.
• غربًا:  شارع اسفلت + ورثة ابراهيم هاشم.

9 – كيفية األيلولة لطالب التسجيل بطريق اتفاقية للبيع بتاريخ 1984/11/1 وحصر اإلرث مرفق 
المحكمة الشرعية رام الله والبيرة رقم 23/175/129 بتاريخ 1991/3/26.

مدير تسجيل أراضي رام الله

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2012/1417 مدني
التاريخ: 2012/11/28

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية 

رقم 2012/1417
إلى المدعى عليه: ابراهيم غازي ابراهيم عصفور/ وعنوانه رام الله ـ مفرق عين عريك ـ الشارع 

الرئيسي عمارة ابراهيم مطير ـ ط3
التاسعة  الساعة   2013/1/10 الموافق  الخميس  يوم  الله  رام  صلح  محكمة  إلى  حضورك  يقتضى 
االتصاالت  المدعية/ شركة  من  المقامة ضدك   2012/1417 رقم  المدنية  الدعوى  في  للنظر  صباحًا 
المطالبة بمبلغ 1442,25 ألف  العظام وموضوعها  أبو  المحامي رمزي  الوكيل  الفلسطينية بواسطة 
وأربعمائة واثنان وأربعون شيكل وخمسة وعشرون أغورة وقد جاء في أسباب الئحة الدعوى ما يلي:
المدعية: شركة االتصاالت الفلسطينية ـ المسجلة في سجل الشركات تحت رقم 563201029 
بواسطة الوكيل الخاص المحامي مراد عناد جميل فارس بموجب وكالة خاصة صادرة عن كاتب 

عدل نابلس تحت رقم 1100/2011/15151
وعنوانها ـ نابلس ـ رفيديا ـ طلعة االتصاالت.

وكيلها المحامي رمزي أبو العظام / رام الله.
المدعى عليه: ابراهيم غازي ابراهيم عصفور.

وعنوانه للتبليغ ـ رام الله ـ مفرق عين عريك ـ الشارع الرئيسي ـ عمارة ابراهيم مطير ـ ط3.
موضوع الدعوى: مطالبة بمبلغ 1442,25 ألف وأربعمائة واثنان وأربعون شيكل وخمسة وعشرون أغورة.

الئحة وأسباب الدعوى
وأربعون شيكل  واثنان  وأربعمائة  ألف  وقدره 1442,25  بمبلغ  للمدعية  عليه مدين  المدعى   .1
وخمسة وعشرون أغورة والمترصد بذمته نتيجة تخلفه عن سداد عدة فواتير على رقم الهاتف 
2904901 من تاريخ 2006/10/14 ولغاية تاريخ 2008/2/16 بالتفصيل الوارد في كشف المديونية 

المرفق بالئحة الدعوى الذي يعتبره المدعي جزءًا ال يتجزأ من الدعوى.
بتاريخ  المرسل  اإلخطار  بموجب  به  المدعى  بالمبلغ  عليه  المدعى  بمطالبة  المدعية  قامت   .2
إاّل أنه تمّنع عن سداد المديونية المترصدة بذمته رغم المطالبة المتكررة دون أي   2011/9/24

مبرر أو مسوغ قانوني.
الصالحية: لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى نظرًا لقيمتها ومكان 

إقامة المدعى عليه.
الطلب: لما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى يلتمس المدعي من محكمتكم 
وبعد  للمحاكمة  ودعوته  ومرفقاتها  الدعوى  الئحة  عن  بنسخة  عليه  المدعى  تبليغ  الموقرة 
ألف   1442,25 والبالغ  به  المدعى  المبلغ  بدفع  عليه  المدعى  بإلزام  الحكم  والثبوت  المحاكمة 
والمصاريف  بالرسوم  إلزامه  مع  أغورة  وعشرون  وخمسة  شيكل  وأربعون  واثنان  وأربعمائة 

وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ االدعاء وحتى السداد التام.
مع االحترام

تحريرًا في 2012/5/20
وكيل المدعية 
المحامي
رمزي أبو العظام

ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.
بإحدى  بالنشر  تبليغك  تاريخ  من  يومًا  عشر  خمسة  خالل  جوابية  الئحة  تقديم  عليك  ويتوجب 
الصحف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وإذا لم تحضر و/ أو تنيب وكياًل عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة صلح رام الله
الرقم: 2011/793 مدني
التاريخ: 2012/12/6

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر
صادرة عن محكمة صلح رام الله في الدعوى المدنية 

رقم 2011/793
إلى المدعى عليه: نهاد ابراهيم نهاد جرار عنوانه رام الله/ ام الشرايط ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
العاشرة  الساعة  الموافق 2013/1/14  الله يوم االثنين  رام  إلى محكمة صلح  يقتضى حضورك 
صباحًا للنظر في الدعوى المدنية رقم 2011/793، المقامة ضدك من المدعي/ بنك القاهرة عمان 
بواسطة وكيلها المحامي مهند عساف وآخرون وموضوعها/ المطالبة بمبلغ 33484,18 شيكل 

وقد جاء في الئحة الدعوى ما يلي:
وقائع وأسباب الدعوى:

الله على تسهيالت مصرفية  المدعية ومن خالل فرعها في رام  أواًل: حصل المدعى عليه من 
بموجب عقد اعتماد مالي عام في حساب جاري مدين مؤرخ في 2005/7/21 وملحق خاص بعقود 
المذكورين  العقدين  في  الواردة  واألحكام  للشروط  ووفقًا   2006/5/2 في  مؤرخ  التسهيالت 

والمرفقين مع الئحة الدعوى كجزء ال يتجزأن منها.
من  أعاله  والمذكورة  له  الممنوحة  المصرفية  التسهيالت  باستغالل  عليه  المدعى  قام  ثانيًا: 
خالل حسابه الجاري مدين والذي يحمل الرقم 146351 والمفتوح لدى فرع المدعية في رام الله 

بتاريخ 1999/2/10.
الممنوحة له المذكورة أعاله واستغاللها  المدعى عليه على التسهيالت  ثالثًا: نتيجة حصول 
فقد ترصد في ذمته المبلغ المدعى به والبالغ 33484,18 ثالثة وثالثون ألف وأربعمائة وأربعة 
وثمانون شيقاًل وثمانية عشرة أغورة والذي يمثل في الواقع قيمة المديونية المترتبة في ذمة 
إليها  المذكورة واستغاللها مضافًا  المصرفية  التسهيالت  المدعى عليه نتيجة حصوله على 
الفوائد والعموالت حتى تاريخ إغالق الحساب الواقع في 2009/7/20 وما زالت ذمة المدعى عليه 

مشغولة لصالح المدعية بهذا المبلغ حتى تاريخه.
رابعًا: بالرغم من حصول المدعى عليه على التسهيالت المذكورة واستغاللها ورغم االستحقاق 
لم يقم بسداد المديونية المترتبة في ذمته نتيجة حصوله على تلك التسهيالت بالرغم من 
مطالبات المدعية المتكررة للمدعى عليه بضرورة دفع/ تسديد المبلغ المترصد في ذمته/ المبلغ 
المدعى به إاّل أنه ممتنع عن الدفع رغم المطالبات المتكررة له بذلك ورغم االستحقاق مما اضطر 

المدعية إلغالق الحساب حسب األصول بتاريخ 2009/7/20 وإقامة هذه الدعوى.
ويمكنك الحضور إلى قلم المحكمة واالطالع على أوراق الدعوى.

بإحدى  بالنشر  تبليغك  تاريخ  من  يومًا  عشر  خمسة  خالل  جوابية  الئحة  تقديم  عليك  ويتوجب 
الصحف المحلية عماًل بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وإذا لم تحضر و/أو تنيب وكياًل عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق أحكام القانون.
زينب عيسى
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

اإلدارة العامة لتسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي رام الله

إعالن صادر عن دائرة األراضي رام الله
رقم الملف: 4139/ج/2012
التاريخ: 2012/12/9

يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي رام الله السيدة سماهر ابراهيم خميس عجاق وذلك 
بصفتها وكيلة دورية بموجب الوكالة الدورية رقم 2011/7543، تاريخ 2011/11/22 تصديق وزارة 
المزرعة  أراضي  من   122 رقم  19 حوض  القطعة  على  بيع  بمعاملة  وذلك  الفلسطينية،  العدل 
الشرقية، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة األراضي خالل فترة عشرة 
أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
سماهر ابراهيم خميس عجاق نفوز فتحي علي العجاق  

دائرة األراضي رام الله

ورشة توعوية حول شارة الهالل والصليب
األحمر لطلبة عمر بن الخطاب في جنين

جني���ن - "األيام": نفذت اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
وجمعية الهالل األحمر الفلس���طيني، بالشراكة مع مركز 
بلدية جنين الش���بابي "ش���ارك"، أمس، ورشة توعوية في 
مدرس���ة عمر بن الخطاب بالمدينة، اس���تهدفت طالبات 

الصف الحادي عشر.
وقال القائمون على هذه الورش���ة: إنه���ا خصصت لتناول 
العديد من المواضيع، منها نش���أة الصلي���ب األحمر على يد 
المؤسس األول هنري دونال، وهو سويسري الجنسية، وذلك 
إلغاثة جرحى الح���روب وعالجهم، وحماية متطوعي جمعيات 
اإلغاث���ة، وتعري���ف الطالب���ات بالمبادئ األساس���ية للحركة 

الدولي���ة للصليب األحمر، ومنها اإلنس���انية وع���دم التحيز، 
ومساعدة الجميع دون النظر إلى الطائفة والحزب، واالستقالل 

عن السلطة، وتقديم الخدمة التطوعية للجميع دون تمييز.
وت���م تعري���ف المش���اركات، بجمعية اله���الل األحمر 
وبرامجها وخدماتها وأهدافها، وعالقتها بتقديم خدمات 
الرعاية الصحية األولية في المناطق المهمش���ة، ووحدة 
إدارة الكوارث والحد من المخاطر، وتعزيز قدرات المجتمع 
على التصرف بطريقة س���ليمة وقت المخاطر، وتعريفهن 
على القانون الدولي اإلنساني الذي يعمل على نشر القيم 

اإلنسانية مثل االنتماء والمواطنة.

مشاركات في ورشة الهالل والصليب.

"شمس" يطالب بانضمام فلسطين 
لالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان

جني���ن - "األيام": طالب مركز إعالم 

والديمقراطي���ة  اإلنس���ان  حق���وق 

"ش���مس"، أم���س، بانضم���ام دول���ة 

فلس���طين إلى االتفاقي���ات الدولية 

الخاصة بحقوق اإلنس���ان، وذلك في 

بيان أصدره لمناسبة الذكرى الرابعة 

والس���تين لإلعالن العالم���ي لحقوق 

اإلنسان.

ودع���ا المرك���ز، الس���لطة الوطنية 

إلى ض���رورة إج���راء تقيي���م وطني 

لحال حقوق اإلنس���ان في فلسطين، 

والوقوف على المعيقات والتحديات 

الت���ي تواجهها، وض���رورة مصادقة 

دول���ة فلس���طين عل���ى االتفاقيات 

الدولية بشأن حقوق اإلنسان.

وش���دد على ضرورة دعم الس���لطة 

لحرك���ة الدفاع عن حقوق اإلنس���ان، 

واس���تعمال اإلعالم الرس���مي لنشر 

ثقاف���ة حق���وق اإلنس���ان، ومراجعة 

القواني���ن الس���ارية في فلس���طين 

االتفاقي���ات  م���ع  ومواءمته���ا 

والمعاه���دات الدولي���ة ذات الصلة، 

اس���تنادا إلى مبادئ الشرعة الدولية 

لحقوق اإلنسان.

وأضاف، إن اإلعالن العالمي لحقوق 

اإلنس���ان، كان وما زال مصدر اإللهام 

المتعلقة  واألنش���طة  األف���كار  لكل 

بحق���وق اإلنس���ان ف���ي كل م���كان 

في العال���م، وأصبح مصدرا رئيس���ا 

تفرعت عن���ه كل اإلعالنات والعهود 

واالتفاقي���ات الدولي���ة واإلقليمي���ة 

المتعلق���ة بحقوق اإلنس���ان، والتي 

شكلت تطلعات مشتركة بين جميع 

قضايا  لتأخذ  والثقافات،  الحضارات 

حقوق اإلنسان أبعادها الكونية.

األم���م  منظم���ة  المرك���ز،  ���ر 
ّ
وذك

للس���الم،  المحبة  وال���دول  المتحدة 

الفلس���طيني  الش���عب  بمعان���اة 

اإلع���الن  ص���دور  من���ذ  المس���تمرة 

العالمي لحقوق اإلنسان، جراء ويالت 

االحتالل اإلسرائيلي، وتعرضه ألكبر 

عملية تهجير قس���ري يتعرض لها 

شعب آمن.

اإلس���رائيلي  العدوان  إلى  وأش���ار 

األخي���ر على قط���اع غ���زة، والغارات 

الجوية العش���وائية، وما رافقها من 

قت���ل لألبرياء، واس���تهداف متعمد 

الطبي���ة  ولألطق���م  للمستش���فيات 

والمرافق  اإلغاثة  وقوافل  واإلعالمية 

العامة، والتدمير الواس���ع للمساكن 

التحتية  والبن���ى  والعامة  الخاص���ة 

والطرق، بش���كل متعمد، ومثل جزء ال 

يتجزأ من اإلس���تراتيجية العسكرية 

لدولة االحتالل.

ه���ذه  "إن  البي���ان،  ف���ي  وج���اء 

االنته���اكات تؤكد بم���ا ال يدع مجاال 

للعس���كرية  ش���رف  ال  أن  للش���ك، 

اإلس���رائيلية، وأن ال طهارة لس���الح 

جي���ش االحت���الل باعتب���اره جيش���ا 

محت���ال وغاصب���ا، وإن م���ا يمارس���ه 

جنود االحتالل بحق الفلس���طينيين 

ال ين���درج تح���ت إط���ار االنتهاكات 

فحسب،  اإلنسان  لحقوق  الجس���يمة 

بل يندرج في إط���ار انعدام األخالق، 

وس���يادة القيم الغي���ر أخالقية بين 

صفوف جنود االحتالل ممن يحملون 

عقيدة عنصرية اس���تعالئية قائمة 

على القتل والخراب وسفك الدماء".

بلديتا يطا والسموع 
تحتفالن بيوم المعاق العالمي

الخليل - "األيام": نظمت بلديتا يطا والسموع جنوب 

الخليل، أم���س، احتفاال باليوم العالمي لألش���خاص 

المعوقين، وذلك في "صالة الزين" في يطا.

وحضر الحفل رئيس بلدية الس���موع علي محاريق 

ونائب رئيس بلدية يطا جم���ال بحيص وفريد اعمر 

ممثال ع���ن "محافظة الخليل" والمس���ؤولة في دائرة 

الش���ؤون االجتماعية هناء القيم���ري، وعضو مجلس 

إدارة جمعية االحس���ان الخيري���ة بالخليل طالل ابو 

عيش���ة ومديرها جواد غنام، إلى جانب ممثلي عدد 

من المؤسسات المحلية.

وكان االحتفال حي���ث عرض فلم قصير حول برامج 

مرك���زي بلديتي يط���ا والس���موع للمعوقين وقدمت 

فقرات ترفيهية لألطفال ذوي االعاقة، شمل كلمات 

قدمها محاريق وبحيص واعمر ونائبة مدير الشؤون 

االجتماعية في يطا لبنى العناني.

وفيم���ا أك���د محاري���ق أهمي���ة تع���اون مختل���ف 

المؤسس���ات لجه���ة مس���اعدة وتلبي���ة احتياجات 

األش���خاص المعوقي���ن، بم���ا في تل���ك االحتياجات 

للحصول على الحق في العمل، أكد بحيص استعداد 

بلدي���ة يط���ا لمواصلة دوره���ا في االس���ناد والدعم 

لألش���خاص ذوي االعاق���ة م���ن خالل مرك���ز البلدية 

للتأهيل المجتمعي.

م���ن جهته، أش���ار اعمر إل���ى أن "محافظة الخليل" 

تعمل جاه���ده بالتعاون مع الهيئ���ات المحلية من 

اجل تمكين ذوي االعاقة ومس���اعدتهم في النواحي 

كافة، بما في ذلك لدمجهم بالمجتمع، بينما شددت 

العناني عل���ى أهمية تطبيق القانون الفلس���طيني 

المتعلق ب���ذوي االحتياجات الخاصة، ال س���يما تلك 

الت���ي تنص على اس���تيعابهم ف���ي الوظائف لدى 

المؤسسات الحكومية واألهلية.

يش���ار ال���ى أن اللجنة التنس���يقية الت���ي نظمت 

االحتفال ضمت ممثلين عن بلديتي يطا والس���موع، 

ومديريتي الش���ؤون االجتماعية والعم���ل في يطا، 

وجمعي���ة االقص���ى في الس���موع، وجمعي���ات "يطا 

الخيرية" و"اإلسالمية" و"سيدات يطا".

جانب من الحفل.

الخليل : االحتالل يعتقل مواطنين 
ويسلم ثالثًا بالغًا لمراجعة مخابراته

الخليل – "األيام": اعتقلت قوات االحتالل اإلس���رائيلي، أمس، مواطنين من بلدة يطا، 
هم���ا خليل محمد خليل ابو عيد )48 عاما( واحمد علي حس���ن بحي���ص )40 عاما(، وذلك 
بعد دهم منزليهما في بلدة يطا جنوب الخليل، فيما س���لمت المواطن سائد هيثم عبد 
الرحيم القواسمة المقيم في حارة الشيخ وس���ط المدينة استدعاء لمقابلة المخابرات 

اإلسرائيلية. 
وأوضح الناش���ط في لجنة مقاومة اإلس���تيطان في يطا راتي الجبور، أمس، أن اعتقال 
المواطنين "أبو عيد" و"بحيص"، وهما مس���ؤوالن في جهاز المخابرات الفلسطينية، تم 
بعد دهم وتفتيش منزلي عائلتيهما، مش���يرا إلى أن قوات االحتالل كثفت خالل األيام 
األخيرة من مالحقة واعتقال نش���طاء س���ابقين في "كتائب ش���هداء األقصى" التابعة 

لحركة فتح.
في س���ياق متصل، أش���ارت مصادر العمليات المش���تركة التابع���ة لألجهزة األمنية 
بالخليل، أمس، إلى أن اجراءات جيش االحتالل في المحافظة ش���ملت، إلى جانب اعتقال 
المواطني���ن ف���ي يطا، مداهمة عدة أحي���اء في المدينة وإقامة حواج���ز التفتيش على 
مداخل بلدتي حلحول وبيت كاحل ومخيم الفوار حيث تم إيقاف العشرات من السيارات 

بذريعتي التدقيق في البطاقات الشخصية للركاب.

ورشة في "ثانوية جنين الصناعية" 
بعنوان "لحام الليف الضوئي"

جنين - "األيام": نظمت ش���ركة االتصاالت الفلسطينية، أمس، ورشة عمل في مدرسة 
جنين الثانوية الصناعية، بعنوان "لحام الليف الضوئي".

وقال القائمون على هذه الورشة، إنها نظمت في إطار التعاون القائم ما بين المدرسة 
ومؤسس���ات وشركات سوق العمل، وتم خاللها استضافة الخبير جريس حنا، من شركة 

االتصاالت، وذلك في مشغل االتصاالت بالمدرسة.
وتركزت الورش���ة، حول مواضيع مختلفة تتعلق بلح���ام الليف الضوئي، قدم خاللها 
حنا، شرحا مفصال عن آلية تركيب الليف الضوئي واستخداماته في االتصاالت، وكيفية 

تطبيق الشعرات البصرية داخل الكابل، وذلك حسب األلوان.
وشرح حنا، عملية لحام وصلة الليف البصري، وأوضح مكونات الجهاز الخاص باللحام، 

وقام بتطبيق ذلك في المشغل، وشارك الطالب في عملية اللحام بشكل عملي.

"أدوار" تنظم حملة 
توعية في الخليل 
حول ميراث المرأة

الخلي���ل – "األي���ام": ب���دأت مؤسس���ة 
أدوار للتغيي���ر االجتماعي بالخليل، خالل 
اليومي���ن الماضيين، في تنفيذ أنش���طة 
التوعي���ة المجتمعية لتش���جيع  حمل���ة 
النس���اء عل���ى المطالب���ة بحقوقهن في 
المي���راث، وذلك بالش���راكة م���ع جمعية 
الش���بان المس���يحية بالقدس وبدعم من 

"االتحاد األوروبي".
بالخلي���ل  "أدوار"  مدي���رة  وأوضح���ت 
س���حر القواس���مة، أم���س، أن فعالي���ات 
الحمل���ة تش���مل مجموعة من األنش���طة، 
إذاعية  إعالمي���ة  بينها تنظي���م حلقات 
للمواطنين  توعوية  ولقاءات  وتلفزيونية 
والنس���اء، الفتة إل���ى أن الفعاليات التي 
ستتواصل إلى نهاية كانون األول الجاري، 
تستهدف كس���ر حاجز الخوف والصمت 
لدى النس���اء في المطالبة بحقوقهن في 
الميراث وع���دم التنازل عنة ألي س���بب،  
وتغيير وجهة نظر الرجال والحصول على 

دعمهم وتأييدهم لهذا الحق.

وبي���ن المهن���دس محمد بن���ي عودة، 
وهو معلم مهني في مش���غل االتصاالت 
بالمدرس���ة، أن هذه الورش���ة، تأتي في 
س���ياق إع���داد الط���الب لالنخ���راط في 
س���وق العمل، من خالل امتالك الفنيات 

والمهارات الالزمة للعمل.
وأكد مدير المدرس���ة، المهندس واثق 
الحثناوي، أهمية دور شركات ومؤسسات 
س���وق العمل في دعم التعليم المهني 
والتقني ف���ي المحافظة، وتطوير قدرات 
الطال���ب ف���ي الجوانب الفنية، مش���يدا، 
بالتع���اون المس���تمر والمتواصل ما بين 

المدرسة وشركة االتصاالت.


